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Koncernens resultat 
Företaget har nyss presenterat sitt kvartalsbokslut och 
av det kan man utläsa en hel del om koncernen bl.a 
 

Försäljningen 
Degerfors ingår i området specialsteel, om man där 
jämför första kvartalet 2008 med 2009 kan man se att 
det är en minskning med 53 %.  
 

Inom hela koncernen är motsvarande minskning på 
värdet vi sålt för en nedgång på ca 60 % 
 
Resultatet 
Inom området special stål är det en mycket kraftig 
förlust, från en vinst  på 394 miljoner till en förlust på 
770 miljoner. 
 
 
För hela Outokumpu 
redovisar man en kraftigt  
förlust.  
 

Jämförelsen kvartalsvis 
är resultatet detta: 

Förhandlingsläget Ramavtal  
Företaget har inlett förhandlingar med alla fackliga om 
att införa ett sk ramavtal. 
Företagets ledning vill att vi skall gå ned i arbetstid till 
80 %. Det innebär att inkomsten blir på motsvarande 
nivå.  
 

Företaget vill att detta avtal skall gälla mellan Maj och 
Oktober (5 månader), och företaget kommer då att 
spara 11 miljoner. 
 

Företaget säger vidare att går inte alla facken med på 
ett ramavtal tänker man göra andra alternativ. 
 

För en snitt Metallare på järnverket skulle en arbets-
tidsförkortning innebära att inkomsten skulle minska 
med 4 780 kr/mån.  
Då är inte den tidigare OB förlusten på ca 3 500 kr 
inräknad. 
 
JBK:s första kommentar 
Företaget har 1:a kvartalet en förlust på 2336 miljoner, 
Ett ramavtal innebär att medlemmarna sänker sina 
inkomster med 11 miljoner. 
 

Vi har från JBK sida tagit fram helt andra alternativ till 
ett ramavtal, där företaget skulle spara ännu mer  
(12 miljoner), och då utan att det påverkar våra  
medlemmar så negativt. 
 
JBK:s andra kommentar 
I ramavtalet står det att förhandlingarna skall ske på 
lokal nivå (Degerfors), men det vill man inte utan det 
skall ske på koncernnivå, vilket är helt fel. 
 

Det står vidare i det centrala avtalet att man skall bara 
göra ett ramavtal när alla andra möjligheter är uttömda 
och inget annat finns att göra för att undvika varsel, 
och det är inte så i det här fallet.  

 

Förhandlingarna fortsätter.  
Mer information kommer 

Ny släpkärra 
Genom att PSC Nordic nu ingår i Degerfors Järnverk 
kommer den släpkärra de haft att ingå i vår personal-
föreningen.  
 
Kärran finns nu med i 
bokningssystemet 
 
Släpkärran har ett fast 
monterat galler som 
det sitter ett kapell på. 

Semesterdagar 
Det avtal vi har med företaget är att om man inte tagit 
ut sina semesterdagar sparas dom automatiskt. 
Som max kan man spara 40 dagar därefter betalas de 
dagarna ut i pengar automatiskt. 
 
Företaget har nu tillfälligt tagit bort detta tak på hur 
många semesterdagar man får spara, det betyder att 
inga semesterdagar längre betalas ut automatiskt i 
pengar. 

Komp tid 
Företaget har försökt att få ett avtal med oss där de 
som gör övertid inte skall få ut de timmarna i pengar 
utan att man måste spara de i komp tid.  
Vi har sagt nej till detta. 
Idag är situationen med komp enligt nedan det finns 
totalt 16 993 tim det motsvarar 2 124 dagar.   

Avd Personer Totalt Personer Totalt
Råvaror 3       85      Varmplåt Övriga 2        37        
Sliphall 30     665    Hrp.reserv.reg 8        90        
Centralförråd 4       32      Produktion LP 55      1 603   
Medpool St 1       1        UH-EL/Mek LÄ 14      1 158   
Grovplåt/varma 61     2 708 St.reserv.reg 2        74        
Delning 66     3 476 Bevakning 10      360      
Betlinjen 73     4 263 Metall 2        22        
Terminal 45     1 634 Medpool HRP 1        37        
Miljö 7       300    Psc Nordic 44      162      
Kvalitetskontroll 11     288    Summa 439    16 993 

Löneförhandlingarna kommer att vara klara under 
denna månad, om inte företagets stockholmskontor 
kommer att lägga sig i det också. 


